
أما على وجه الرتقيق والتحقيق فإن الفرق بينهما ظاهر؛ وقد أشار إىل شيء من هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 

عليه الصالة والسالم آمن مبعىن أنه أقر  إبراهيماهللا يف كتاب اإلميان؛ كتاب اإلميان له مطبوع؛ فاحلاصل أن 

   )) طيب قال أولم تؤمن قال بلى واطمأن واعرتف اعرتافا ال مرية فيه بأن اهللا سبحانه وتعاىل حييي املوتى؛ ((

)) حرف جياب ا النفي، النفي املقرر باالستفهام إلثباته؛ فإذا قلت: ألست حاضرا معنا يف الدرس يا  بلى ((

  ش تقول؟عبد اهللا؟ وي

  بلى: لطالبا 

  يعين حاضر؛ وإذا قلت: ألست حاضرا معنا يف الدرس يا خباري؟ ويش تقول؟ : الشيخ

  نعم: الطالب

ير للنفي وإذا أجبت ببلى فهو ر تقلإذا ما حضرت، إذا قلت نعم معناه ما حضرت؛ إذا أجبت بنعم فهو : الشيخ 

  مهمة؛ أليس يف ذمتك لفالن كذا وكذا؟رتتب على هذا مسائل كثرية يإلثبات نعم؟ و اير ر تقل

  بلى :الطالب

لنفي؛ وإذا قلت بلى لإذا أجبت بال أو نعم واضح؛ إذا قلت: نعم فتقرير أليش؟ تقرير  ...أي نشوف : الشيخ

))  ألست بربكم قالوا بلى فهي اإلثبات؛ وهلذا يروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال يف قوله تعاىل: ((

جياب بنعم يراد قد أنه قال: لو قالوا نعم لكفروا؛ ألن معىن لو قالوا نعم يعين لست بربنا، واضح؟ ومع ذلك فإنه 

  ا بلى كقول الشاعر: 

   " ك لنا تداناوإيانا فذ     أليس الليل يجمع أم عمرو " 

  " غشانا النهار كما غشاهاوي هنعم وترى الهالل كما أرا" 

؛ ويش قال: نعم يعين بلى، بلى جيمع " ك لنا تداناأليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذ" اآلن هذا الرجل 

  " هوترى الهالل كما أرا"  ...وهو ال يريد النفي؛

  ترى اهلالل كما أراه؛ فهنا أجاب أليس بنعم يريد بذلك بلى.و املهم يف قوله: نعم 

)) أي ليزداد طمأنينة وإال فقد   ولكن ليطمئن قلبي بلى بلى؛ وهلذا قال: ((...)) جواا  أو لم تؤمن( إذا (

)) أي ليزداد طمأنينة؛ والطمأنينة كما نعلم  ولكن ليطمئن )) (( أو لم تؤمن قال بلى كان مطمئنا من قوله: ((

ركع حتى تطمئن راكعا اسجد حتى تطمئن ا (الصالة والسالم قال مجيعا هو االستقرار كما قال النيب عليه 

   .)) فأراه اهللا اآلية ولكن ليطمئن قلبي تستقر وتبقى؛ ((أي )  ساجدا



خذ أربعة من  )) قوله: (( فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قال: (( 

؛ وهلذا تعترب حماولة من حاول تعيينهم من املفسرين حماولة ال )) أي الطيور هذه؟ مل يعينها اهللا عزوجل الطير

، أم غربانا، أم أي نوع من أنواع الطيور إن اهللا مل أم محاماالطيور إوزا، فائدة منها؛ ألنه ال يهمنا؛ أكانت هذه 

))  صرهن (( )) من صار يصري أو من صار يصور؛  صرهن )) (( من الطير فصرهن إليك أربعة يبينها لنا؛ ((

ر نعم؟ و ومنه الرجل األصور ـ الذي مالت عينه إىل جانب من جفنه ـ رجل أص يلأي أملهن إليك؛ والصور امل

الذي مالت عينه إىل جانب من جفنه؛ ويسمى األحول؛ وهلذا الناس حىت تعرف الناس اآلن إذا واحد يقول 

ضممهن ا))  صرهن )) أي أملهن؛ (( صرهن القمر وما أشبه ذلك؛ فمعىن (( مرة مصور صورت عينه  الشمس

قال ثم اجعل على كل جبل منهن  إليك؛ ففعل أخذ أربعة من الطري وضمهن إليه وذحبهن ووزعهن أجزاء ((

)) اجلبال اليت حوله اجعل على كل جبل منهن أي من هذه األربعة جزءا؛ ألجل أن ال يظن الرائي أن  جزءا

اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم  لشبهة ويكون بعيدا منك ((عنك زالت ا أبعداعملك سحر؛ ألنك إذا 

، قطعهن أجزاء، جعل على كل جبل جزءا مث بعد ذلك نلصالة والسالم مجع األربعة وذحبه)) فعل عليه ا ادعهن

  نبدأ. . .؛ فماذا صار؟ جاءت الطيور جاءت إليه تسعى سعيادعاهن، قال: أيتها الطيور ائتني إيلّ 

قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم (( قال اهللا عزوجل: 

  )) . اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن

ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء  )) أي نادهن؛ ألن النداء يسمى دعاء، قال اهللا تعاىل: (( دعهنا ((

يعين ال تنادونه كما ينادي بعضكم بعضا فتقولون: يا حممد وال تقولون يا رسول اهللا، يا نيب  )) بعضكم بعضا

  )) يعين نادهن يعين قل: أقبلن. دعهنا اهللا، وما أشبه ذلك؛ إذا ((

لفعل  ))؛ وقيل: إا جواب دعهنا )) قيل: إنه جواب قوله: (( يأتينك (( )) يأتينك سعيا قال اهللا تعاىل: (( 

اهللا  )) ألن من الزم أمر ادعهن مقدر تقديره: إن تدعهن يأتينك؛ فعلى القول األول يكون جوابا لقوله: ((شرط 

))  يأتينك إياه بدعائهن أن يدعوهن؛ فكأن الشرط معلوم من األمر؛ وعلى القول الثاين ال إشكال؛ إذا جعلنا ((

     )) هذه جواب سواء قلنا جواب لفعل األمر  يأتينك جوابا لفعل شرط حمذوف يعين إن تدعهن يأتينك؛ ((

)) أو قلنا: إا جواب بشرط مقدر تقديره: إن تدعهن؛ فهي مبنية على السكون وليست مضمومة،  ادعهن ((

         ))؛ وقوله:  يأتينك مبنية على السكون يف حمل جزم؛ وإمنا بنيت على السكون التصاهلا بنون النسوة ((

اب أتى يأيت ال من باب آتى يؤيت؛ بل فرق بني البابني أن آتى باملد مبعىن أعطى، قال اهللا )) من ب يأتينك ((



     فهو مبعىن جاء، كما قال اهللا تعاىل: )) معىن أعطيتم إحداهن ؛ وأما أتى وآتيتم إحداهن قنطارا تعاىل: ((

إذا أردت أن خترب عن شخص بأنه جاء )) أتى أمر اهللا يعين جاء أمر اهللا؛ إذا  أتى أمر اهللا فال تستعجلوه ((

  عن شخص بأنه أعطى تقول: آتى؛ واضح ؟ نعم. ختربن أتقول: أتى؛ وإذا أردت 

كون مصدرا يف موضع ت)) حيتمل أن  سعيا)) من باب أتى يأيت مبعىن جاء أي يقبلن إليك؛ ((  يأتينك إذا ((

منصوبة على املصدرية وعاملها حمذوف  احلال؛ ألن السعي ما فيه شك أنه مصدر وفعلها سعى؛ لكن هل هي

هو مصدر يف موضع احلال أي يأتينك ساعيات ؟ أيهما أوىل؟ الثاين أوىل،  تقديره: يأتينك يسعني سعيا ؟ أو

ملاذا؟ لعدم التقدير؛ وعندنا قاعدة قررناها فيما سبق: أنه إذا دار األمر بني أن يكون الكالم تأكيدا أو تأسيسا 

منه؛ هذه قاعدتان مفيدتان: إذا دار  يكون حمذوفا منه أو غري حمذوف فهو غري حمذوف فهو تأسيس، وبني أن

األمر بني أن يكون الكالم تأكيدا أو تأسيسا فهو تأسيس؛ وإذا دار الكالم بني أن يكون حمذوفا منه أو غري 

يا )) هل يفسر  اسعي )) مصدر يف موضع احلال؛ قوله: (( سعيا حمذوف فهو غري حمذوف منه؛ فإذا نقول: ((

السعي يف كل موضع حبسبه؟ أو نقول سعيا على األرجل؟ قال بعضهم: إن السعي يف كل شيء عبد العزيز 

حبسبه نعم؟ يعين أن سعي الطيور هو الطريان فاملعىن: يأتينك طريانا ال نقص فيهم؛ أو أنه سعيا على األقدام على 

معىن الطريان ألن سعي  هنا ن للمفسرين؛ أحدمها أن السعي أرجلهم يعين ميشي املشي لكن بسرعة؛ يف هذا قوال

كل شيء حبسبه؛ والثاين: أن املراد بالسعي املشي بسرعة؛ ولكن أيهما أوىل فيما يظهر لنا ؟ الطريان؛ ألن كون 

ميشني على األقدام ال يدل على كماهلن إذ أن الطائر إذا كسر جناحه صار ميشي؛ لكن كون يطرن هذا أبلغ؛ 

  .دالوجو يف ن أتني على أكمل احلياة أل

))  واعلم أن اهللا عزيز حكيم ؛ ((براهيم)) اخلطاب ملن؟ إل واعلم )) (( واعلم أن اهللا عزيز حكيم مث قال: ((

لكمال عزته وكمال حكمته ألنه حكيم؛ واهللا سبحانه وتعاىل يربط  فإذا علمت ذلك علمت كمال قدرته عزوجل

فريى  دائما بني هذين االمسني: العزيز، واحلكيم؛ أتدرون ملاذا؟ ألن العزيز من املخلوقني قد تفوته احلكمة لعزته

 ار لهنفسه عزيزا غالبا فيتهور يف تصرفاته، ويتصرف بدون حكمة؛ واحلكيم أيضا إذا اقرتنت حكمته بعزة ص

  تصرف حكيما أو غري حكيم؛ فجمع اهللا بني العزيز واحلكيم.السلطان وقوة ومل تفته األمور انتظار أن يكون هذا 

: عزة القدر؛ وعزة القهر؛ وعزة االمتناع؛ فمعىن عزة قيم يف النونية أن له ثالثة معانفما معىن العزيز ؟ ذكر ابن ال

  ل نقص؛ معروف عندنا القدر والشرععن ك شاهللا تعاىل ذو قدر الرفيع متحا القدر: أن

 وعزني في  ومعىن عزة القهر: أن اهللا تعاىل غالب ال ميكن أن يقهر بل هو القاهر، ومنه قوله تعاىل: (( 

  )) يعين غلبين وقهرين يف اخلطاب الخطاب



اللغة العربية: أرض عزاز الثالث: عزة االمتناع يعين القوة وأنه سبحانه وتعاىل ال يضره شيء بقوته، ومنه قوهلم يف  

؛ عزة القدر؛ عزة القهر؛ عزة االمتناع؛ أقوهلا مرة ثانية عشان نشوف الث معانة قوية؛ فصار العزيز له ثبيعين صل

  ثالثة معان عبد اهللا.. آدم  ر؛ وعزة القهر؛ وعزة االمتناعلقدبطوا أم ال؟ عزة اضهل يآدم عبد العزيز 

)) مشتقة من احلكم واحلكمة؛ واحلكم نوعان: كوين؛ وشرعي؛ واحلكمة نوعان: صورة؛ وغاية؛  الحكيم ((

األقسام إذا أربعة؛ احلكيم مأخوذة من احلكم واحلكمة؛ واحلكم نوعان واحلكمة نوعان؛ طيب احلكم نوعان: 

؛ يصلح أن نقول: حكم قدري وحكم شرعي؟ يصح نعم يصح؛ احلكم الكوين نافذ كم شرعيحكم كوين؛ وح

على كل أحد بكل حال صح؟ شاء الناس أم أبوا؛ واحلكم الشرعي ليس نافذا على كل أحد؛ هو ثابت لكن 

ا؛ قال ليس كل أحد ينفذه؛ بل من الناس من يستكرب عنه، واضح يا مجاعة؟ واضح؛ حنتاج إىل مثال يؤيد ما قلن

)) حيكم اهللا يل حكما قدريا   فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي أحد إخوة يوسف: ((

كونيا، يعين ما أفارق أرض مصر إىل بالد الشام حىت يأذن يل أيب يقول: تعال؛ أو حيكم اهللا يل، يقدر ذلك 

األحكام املتعلقة بالنساء املهاجرات يف سورة املمتحنة  سبحانه وتعاىل؛ طيب احلكم الشرعي فيما ذكر اهللا عزوجل

أفحكم الجاهلية يبغون  )) هذا حكم شرعي؛ ومنه قوله تعاىل: (( ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم قال : ((

)) وإن كان حيتمل هذا أن يكون أيضا شامال للحكم القدري؛ احلكمة  ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون

ضع ال يليق؛ بل ة؟ احلكمة هي وضع الشيء يف موضعه حبيث ال يقول العقل إن هذا يف مو ما هي احلكمال أو 

: إن هذا يف موضع الالئق به؛ سواء كان كونيا أو شرعيا؛ قلنا: إن احلكمة صورة وغاية؛ صريحيقول العقل ال

مة وإال ال؟، حك أن يكون الشيء على صورة معينة، هذا حكمة؛ الصالة مثال على هذا الوضع افالصورة معناه

ناس معينني حكمة وإال ال؟ طيب هذه األمور الشرعية؛ ألإال يف أموال معينة وبقدر معني  بالزكاة كوا ال جت

األمور القدرية: كون اإلنسان على هذا الوجه، ذو قامة، مستقيم، ميشي على رجلني حكمة وإال ال؟ وكون احلمار 

ويش حنمل على رأسه؟ ما يصلح نعم على ظهره وعلى هذا  ميشي على أربعة حكمة، لو ميشي على رجلني

يعين كون الشيء على صورة معينة هذا يكون على  هذه احلكمة صورة ؛فقس؛ هذه احلكمة أيش؟ الكونية القدرية

  صورة معينة موافقة للحكمة .

هل يلزم أن نعلم حكمة كل شيء يف صورته ؟ أبدا، ما يلزم؛ لو قال قائل: ملاذا فرضت الصالة أربعا يف الظهر 

والعصر والعشاء، وركعتني يف الفجر؟ ما تستطيع أن تعرف احلكمة، أليس كذلك؟ بلى؛ طيب احلكمة الغائية ما 

على هذه الصفة؟ عرفتم؟ إذا احلكمة  هو الغرض من إجياد هذا الشيء هذا واحد؛ وما هو الغرض من كونه

وقع إذا كان كونيا هذا شرع  أو تتضمن احلكمة الغائية يعين ملاذا كان على هذه الصورة املعينة هذه حكمة؛ وملاذا 



جدب األرض وعدم النبات قحط املطر، الفساد يف  ؟أيضا له حكمة؛ لو قال قائل: ما احلكمة من اجلدب

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض  األرض ويش احلكمة من هذا؟ نعم ((

العقارب واحليات وشدة احلر وشدة الربد وما أشبه ذلك؛ حكمة كاحلكمة من خلق املؤذيات  ف))  عملوا الذي

حكمة أيش؟ غائية؛  يهسمنى ست حكم من خلق هذه األشياء املؤذية؛ هذا هلا عدة حكم ذكرناها فيما نر 

إلجياد كل اخللق األنس واجلن؛ مث ..كمة من الشرائع أوال التوحيد هو األصل األصيل احلاحلكمة من الشرائع، 

ن؟ باهللا هذه الشرائع املتفرعة هذه له مبنزلة الثقل؛ عندما تصلي كأنك تسقي قلبك مادة احلياة ألنك تتصل مب

الصالة اليت فيها خطاب القلب واللسان هللا عزوجل؛ وأكثر صالتنا  يفيه وختاطبه؛ لكن ترى هذه جعزوجل، تنا

فيها خطاب اللسان، أكثر صالتنا فيها خطاب اللسان فقط، القلب خياطب من؟ خيتلف، هذا خياطب سيارته 

وأخطأ. . ...أنه  ىت إن اإلنسان إذا تذكر، خمتلفني الناس نعم؟ حصاحبه  وهذا خياطب عمارته وهذا خياطب

؛ كذب هكذا  جييئه حباجة ثانيةلصالته ك وجييء بالثاين؛ ينتبه اإلنسان يتجه ءخل هذا وراجييئه الشيطان ...

الذي من اهللا اكرب إىل  أبواب تفتح وكلها ليس فيها مصلحة لإلنسان؛ أحيانا إذا انتهت الصالة بعض اهلواجيس

ورمحة اهللا ذهب بكلمة واحدة تكفيها عنها كلها؛ وأحيانا ميضي يدبر ويغري يقدم يؤخر يف صالته إىل أن انتهى 

     ...وإال كل الذي .. مايدريمن صالته 

جل، إذا احلكمة من هذه العبادات املتفرعة على التوحيد هي تغذية القلب، تغذية القلب باالتصال باهللا عزو 

)) فيتبني ذا  إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا أكبر (( تعاىل:وزيادة اإلميان؛ وهلذا قال اهللا 

  وجه حكمة اهللا عزوجل يف أحكامه الكونية والشرعية.

    ونأخذ فوائدها . يات الكرميةنرجع اآلن إىل اآل

  )) رب أرني كيف تحيي الموتى لربه: (( إبراهيمأوال قال 

))؛  رب فيستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن التوسل إىل اهللا بربوبيته من آداب الدعاء اليت يتوسل ا الرسل ((

احلكمة ألن إجابة الدعاء من مقتضات الربوبية إذ أنه فعل؛ وكل ما يتعلق بأفعال الرب فهو من مقتضيات 

يمد يديه إلى السماء يقول يا  كر الرجل يطيل السفر: (الربوبية ؛ وهلذا قال الرسول عليه الصالة والسالم حني ذ 

ويتفكرون في خلق السموات واألرض  ) ولو تأملت أكثر أدعية القرآن وجدا مصدرة بالرب (( رب يا رب

وما للظالمين من  ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

وما كان قولهم إال أن قالوا  ))؛ (( أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا. . .

)) ألن  ربنا اغفر لنا ))؛ (( ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين



بوبية؛ إذا نستفيد من هذا أن من آداب الدعاء أن يتوسل اإلنسان الداعي إىل استجابة الدعاء من مقتضيات الر 

   اهللا بربوبيته.

))  أرني كيف تحيي الموتى ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال حرج لإلنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه؛ لقوله: ((

  ألنه إذا رأى بعينه الشك أنه يزداد .

أن بعنده خرب اليقني  إبراهيم)) ألن  أرني كيف تحيي الموتى ني اليقني؛ لقوله: ((ومنها: أنه ليس خرب اليقني كع

  اهللا قادر لكنه يريد عني اليقني .  

)؛ يقول العلماء:  ليس الخبر كالمعاينة ومنها: أن عني اليقني أكمل من خرب اليقني؛ وهلذا جاء يف احلديث: (

  إن اليقني له درجات ثالثة: علم؛ وعني ؛وحق؛ كلها موجودة يف القرآن وأظن يف سورة واحدة ال يف سورتني؛ 

)) هي جواب لو  لترون)) جواب لو؟ جواب لو هذه ((  لترون )) بعدها ؟ (( كال لو تعلمون علم اليقين ((

)) تقف الزم؛ ألنك لو وصلت ألوهم أن قوله:  ون علم اليقينكال لو تعلم وإال ال؟ ال؛ وهلذا جيب الوقوف ((

كال لو  يقرؤون ((نسمعهم ؛ وهلذا بعض الناس )) جواب للو؛ ولو كانت جوابا للو اختلف املعىن كثريا لترون ((

  )) جواب لقسم حمذوف تقديره: واهللا لرتون. لترون )) هذا ما هو صحيح ألن (( تعلمون علم اليقين لترون

إن  )) هذا علم اليقني وعني اليقني؟ أين حق اليقني ؟ يف آخر سورة الواقعة: (( ثم لترونها عين اليقين طيب (( 

ثقة؛  ك)) حق اليقني؛ نضرب مثاال يوضح األمر؛ قلت: إن معي تفاحة حلوة، وأنا عند هذا لهو حق اليقين

مت أن معي تفاحة حلوة؛ فأخرجتها من جييب هذا أيش؟ خرب اليقني؛ هو بالنسبة يل خرب وبالنسبة لك علم، عل

إذا هو حلوة؛ هذا حق اليقني واضح؟ طيب هذا أكلتها وقلت: هذه تفاحة؛ هذا عني اليقني؛ مث أعطيتك إياها و 

عليه الصالة والسالم كان عنده علم اليقني بالشك  إبراهيمالفرق بني علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني؛ طيب 

 أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن  إحياء املوتى لكن يريد عني اليقني؛ وهلذا قال اهللا له: (( إن اهللا قادر على

  ))  كيف تحيي الموتى)) قوله: ((  رب أرني كيف تحيي الموتى ))؛ وقوله: (( قلبي

تحيي  ؛ لقوله: ((مبشيئتهمن فوائد اآلية: إثبات أفعال اهللا االختيارية، مبعىن أن اهللا سبحانه وتعاىل له أفعال تتعلق 

   )) . الموتى

زعم الذين كفروا أن لن  ومن فوائدها: متام قدرة اهللا سبحانه وتعاىل بإحياء املوتى؛ وعليه جاءت اآلية الكرمية: ((

  )) فكفرهم بإنكار البعث . قل بلى وربي لتبعثن يبعثوا

)) فاهللا سبحانه  قال فخذ أربعة من الطير ))؛ (( قال أولم تؤمن ومن فوائدها: إثبات الكالم هللا عزوجل؛ ((

الزمن كيف شاء بالكيفية؛ وكالم اهللا  يفوتعاىل يتكلم مبا شاء مىت شاء كيف شاء؛ مبا شاء من القول مىت شاء 



مسع كالم اهللا  إبراهيمألن هذه نقرأها اآلن معنا كالم اهللا و سبحانه وتعاىل بأصوات مسموعة وحروف مقروءة؛ 

   وإال ال؟ إذا هو بصوت، بأصوات مسموعة وحروف مقروءة .

أو لم تؤمن قال  ؤمن بقدرة اهللا عزوجل على إحياء املوتى؛ لقوله: ((م إبراهيمومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن 

  )). بلى

 اهللا عليه وسلم قال:  فإن قلت: كيف جتمع بني هذا وبني ما ثبت يف الصحيح، صحيح البخاري أن النيب صلى

  ؟ إبراهيموأننا أحق بالشك من  إبراهيم) فأثبت شكا فينا ويف  إبراهيمنحن أحق بالشك من  (

عىن خيالف الواقع؛ فهل عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم املفاجلواب: أن احلديث ال يراد به هذا املعىن؛ ألن هذا  

أحق بالشك منه ومادام  مل يشك فلو قدر أنه يشك فنحن إبراهيمشك يف إحياء املوتى؟ ال؛ لكن املعىن أن 

يف حقنا فهو يف حقه أشد انتفاء؛ ألننا لو قدر الشك يف هذا الباب لكنا أيش؟ أحق بالشك من  الشك منتف

  أوىل منا باإلميان؛ هذا هو معىن احلديث وال حيتمل غريه. إبراهيم؛ فإذا علم أننا نؤمن بأن اهللا قادر فإبراهيم

أكمل إميانا من حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ ال؛ ولكن هذا قاله صلى  إبراهيمفإن قلت: وال زال اإلشكال هل 

ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ألجبت  اهللا عليه وسلم على سبيل التواضع؛ وهلذا قرن بينه وبني قوله: (

ارجع إلى  يدعوه؛ قال له ما أطلع (() يوسف كم بقي يف السجن ؟ بضع سنني، وجاءه رسول امللك  الداعي

مع أنه بعد سبع سنني لو قال اطلع يطلع وإال ال؟ هذا ))  ربك فاسأله ما بال النسوة الالتي قطعن أيديهن

مقتضى الطبيعة؛ لكن يوسف عليه الصالة السالم كان حليما، كان حليما حازما؛ قال: ما أطلع حىت تظهر 

)) فتبني ذا أنه ال . .  .ى ربك فاسأله ما بال النسوة الالتي قطعن أيديهن ارجع إل الرباءة براءيت كاملة؛ ((

   أقوى إميانا منه . إبراهيميلزم من قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا أن يكون 

))؛ فيها رد على من  بلى ولكن ليطمئن قلبي من فوائد اآلية الكرمية: إثبات زيادة اإلميان يف القلب؛ لقوله: ((

قالوا: إن اإلميان ال يزيد وال ينقص؛ وال ريب أن هذا القول ضعيف؛ ألن الواقع يكذبه؛ والنصوص تكذبه أيضا؛ 

منوا فزادتهم إيمانا وهم فأما الذين آ ((  ))؛ إيمانهم ليزدادوا إيمانا مع  ففي القرآن قال اهللا تعاىل: ((

)  أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنما رأيت من ناقصات عقل ودين  ))؛ ويف السنة: ( بشرونيست

  فاإلميان إذا يزيد؛ ولكن يزيد كمية أو كيفية أو كمية وكيفية ؟

  كمية وكيفية  :الطالب

الذي يسبح عشرا أزيد إميانا من الذي يسبح مخسا؛ والذي يصلي عشر ركعات فكمية كمية وكيفية؛: الشيخ

أكمل نعم أزيد إميانا من الذي يصلي مخسا؛ هذا يزداد مباذا؟ بالكمية؛ بالكيفية يزداد اإلميان بالكيفية؛ صلى 



يه زيادة الكيفية؛  سرعة؛ الثاين فيه زيادة العدد واألول فبركعتني بطمأنينة وخشوع وتأمل وصلى أربع ركعات لكن 

؛ كلما  قرار القلبإكذلك يزداد اإلميان حبسب إقرار القلب؛ ألننا ذكرنا اآلن عمل اجلوارح؛ يزداد اإلميان حبسب 

)) على  حرف ومن الناس من يعبد اهللا على كثرت اآليات لدى اإلنسان الشك أنه يزداد إميانا رسوخا؛ اقرأ ((

)) هذا إميان  أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرةفإن أصحابه خير اطمأن به وإن  طرف ((

ضعيف مهزوز؛ إن مل تأته فتنة فهو ماشي؛ وإن أتاه فتنة شبهة أو شهوة انقلب على وجهه؛ حنن اآلن هنا ما 

؟ رضنا يف العقيدة ما عندنا معتزلة وال جهمية وال جربية وال أحد ماشني على الفطرة صح وإال الاعندنا أحد يع

لكن لو يأيت لو يبتلى اإلنسان فيأتيه واحد من عفاريت اإلنس جيد يف اادلة واحملاجة من املعتزلة رمبا يؤثر عليه، 

رمبا يؤثر عليه وينقلب؛ ألن ما عنده رسوخ؛ كذلك إنسان عنده إميان، عنده إميان لكن تعرضت له امرأة ذات 

ه هذه املرأة لكن قال: إين أخاف اهللا؛ جتد الفرق منصب ومجال وأغرته حىت يقع؛ وإن كان آخر تعرضت ل

بينهما؛ فاملهم أن القول الراجح الذي الشك فيه والذي تدل عليه األدلة السمعية، والواقعية أن اإلميان يزيد 

    ص.قوين

  ؟هو املتبادر ...:الطالب

يء حبسبه؛ أقول سعي كل شأي نعم لكن هؤالء اآلخرين يقولون سعي كل شيء حبسبه، هو املتبادر ...:الشيخ 

  فالطيور تسعى بأجنحتها

  ؟...:الطالب  

  )) ما هو املراد بأنكم تكونون باألقدام. فاسعوا إلى ذكر اهللا أي نعم ((: الشيخ

  ا ما هو السعي الذي هو رفع القدم)) هذ إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهللا ((

  ؟...:الطالب

عروف من السياق؛ مادام أضيف السعي إىل الطري فهو سعي الطيور؛ وعلى كل حال املنعم هذا هو  :الشيخ

   املسألة حمتملة يعين فيه إن رجعنا إىل اللفظ فالسعي باألقدام وإن رجعنا إىل املعىن فالسعي باجلناح.

  : احلكمة هي السنة ؟الطالب

صحيح املراد ا السنة مع أن الصحيح أن  ))وأنزل اهللا عليك الكتاب والحكمة  ال هذا ما هو هنا ((:الشيخ

)) ما هو أعم يعين حكمة الشريعة الواقعة موقعها ومنها  وأنزل اهللا عليك الكتاب والحكمة املراد بقول: ((

   )) يعين أسرار الشريعة . ويعلمهم الكتاب والحكمة السنة؛ وهلذا قال: ((

  الفرق بينهما ؟  . . .شيخ ؟ احلكم والقضاء واإلرادة كنا:الطالب



إن  الفرق بينهن كالفرق بني معناهن؛ فاإلرادة غري احلكم؛ ألن اهللا يريد مث حيكم كما قال اهللا تعاىل: ((: الشيخ

)) فكل شيء حبسبه له معىن مستقل لكن يقسم؛ وكذلك القضاء واحلكم والكتابة كونية  اهللا يحكم ما يريد

   . وشرعية وأشياءكثرية

  ؟...: الطالب

  : هذا يأتينا يف الفوائد الشيخ

  ؟...: الطالب

من الرسالة  ب  الكليم؛ ألنه كلم أنها خص موسى بملاذ ؛ لكن حنن ذكرنا لكم من قبل  ...الظاهر أنه: الشيخ

   اهللا  ال وحيا؛ وإال اهللا كلم حممد صلى اهللا عليه وسلم كلم موسى كلم آدم.عند 

  ؟...:الطالب

   ...وإن كان ممكنا ففيه الدعاءعتداء يف غري ممكن فهو من اال كنا، لو كانكان مم  :إنالشيخ

  . . .؟ة در قدرة قلنا القوة أكرب من الق: الالطالب

  أكمل من القدرة فيمن يوصف بالقوة؛ :الشيخ

  ؟...:الطالب

  والقوة ضدها الضعف أي لكن القدرة ضدها العجز :الشيخ

  نسبة للمخلوق؟ الهذا ب:الطالب

وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السموات واألرض إنه كان عليما ال حىت يف اخلالق قال اهللا: (( : الشيخ

   )) . قديرا

  ؟...:الطالب

  اهللا أكرب اهللا اكرب...: ال ال الشيخ

  ؟...:الطالب

)  اآليةإن أرجى آية في القرآن هي هذه  واهللا رمبا وهذا على تفسري ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: (:الشيخ

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من  : ((تعاىل وقال غريه: أرجى آية يف القرآن هي قوله

))؛ ابن  إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))؛ وقال آخرون: أرجى آية: ((رحمة اهللا 

الشيطان يف قلب اإلنسان يعفر اهللا لإلنسان فيها؛ وهلذا عباس رضي اهللا عنهما قال إن هذا الوساوس اليت يلقيها 



)) فهذا الوسواس اليت قد يأيت لإلنسان يرتفع وال يضر؛ وجعل بعض العلماء منه  أو لم تؤمن قال بلى قال: ((

   )) . حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا قوله تعاىل: ((

  )) ؟ وما أرسلنا من رسول . . . جعلنا قوله تعاىل: (( ماذا: الطالب

  يته؛أمنيف يلقي ال ما هو من هذا النوع؛ ألنه ذاك الشيطان :الشيخ 

  ؟...:الطالب

ومنهم أميون ال  نية هنا مبعىن القراءة كقوله تعاىل: ((م، األ واباصيتمناه يف قلبه مانية مال ما هو املراد باأل: الشيخ

   )) وأن الشيطان قد يسمع على لسان النيب ما يرضاه الشيطان وال يرضاه النيب نعم . إال أمانييعلمون الكتاب 

  


